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SALUTACIÓ

REGIDORIES
AVANCEM AMB LA SOSTENIBILITAT I EL MEDI AMBIENT


Ara fa un any, quan vam assumir el
govern de l’Ajuntament de Tona, ens
vam adonar que les xifres de la
recollida selectiva eren francament
preocupants. Tona havia passat de
ser un dels municipis més avançats
en la recollida selectiva a ser uns
dels que presentava els pitjors índexs de la Mancomunitat. Davant d’aquest fet, el nou equip de govern,
juntament amb la Mancomunitat la Plana (que és qui té delegada la
recollida de deixalles), vam dissenyar un pla de xoc per afrontar i
millorar aquesta situació. Es va fer una nova campanya de recordatori
del sistema porta a porta, un reforç tècnic a l’àrea de Medi Ambient,
un major control a les papereres per evitar que s’hi tirin bosses
d’escombraries, entre d’altres mesures.

Paral·lelament, també vam procurar millorar la neteja viària dels
carrers de Tona. Així, a finals de l’any passat vam subrogar la neteja
viària a la Mancomunitat, aglutinant en un mateix paquet la neteja
viària i la recollida de deixalles. Això ens ha permès millorar en tots
dos aspectes, i a la vegada una optimització dels recursos destinats
a aquest àmbit. El resultat de tot això és que Tona torna a ser, segons
les dades facilitades per la Mancomunitat la Plana, un dels pobles
capdavanters en la recollida selectiva, i ha experimentat una millora
considerable en la neteja viària. Tot això ens ha valgut un reconeixement important, ja que Tona ha aconseguit el guardó Bandera Verde
– Municipio Responsable, en la modalitat de Residus, neteja viària,
parcs i jardins, atorgat per la Federación de Usuarios y Consumidores
Independientes. Tona és un dels 4 municipis catalans que ha obtingut
aquest reconeixement (entre 79 a tot l’Estat).

Volem oferir aquest important premi a tots els ciutadans de Tona,
pel seu esforç, col·laboració i conscienciació mediambiental, i animarvos a continuar avançant en la sostenibilitat al nostre poble.

Josep Salom i Ges
Alcalde

Estem per servir-vos!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Protecció Ciutadana, Comunicació,
Règim Intern i Representació Institucional.
Telèfon: 620 21 75 70
a/e: salomgj@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dill. i dimc. d’11 a 2
i de 4 a 7 i hores a convenir.
Maria Rosa Planesas i Colomer
Primera tinenta d’alcalde.
Delegació: Acció Social i Ciutadania,
Sanitat i Família.
Telèfon: 608 22 62 38
a/e: planesascr@tona.cat
Horari d’atenció al públic: hores a convenir.
Miquel Espona i Auferil
Segon tinent d’alcalde.
Delegació: Esports.
Telèfon: 608 22 62 39
a/e: esponaam@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dill. de 5 a 8
i hores a convenir.
M. Lourdes Boneu i Valor
Tercera tinenta d’alcalde.
Delegació: Cultura i Festes.
Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dimarts i divendres
d’11 a 1 i hores a convenir.
Sebastià Bruch i Buxaderas
Quart tinent d’alcalde.
Delegació: Hisenda, Urbanisme i Obres.
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres
de 5 a 7 i hores a convenir.
M. Carme Feixas i Orra
Delegació: Ensenyament.
Telèfon: 608 226 237
a/e:feixasomc@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns de 3 a 5 i
hores a convenir.
Josep M. Homs i Puigdomènech
Delegació: Serveis, Promoció Econòmica i
Noves Tecnologies.
Telèfon: 650 935 632
a/e: homspjm@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns de 12 a 2 i
hores a convenir.
Jordi Vilamala i Romeu
Delegació: Joventut, Medi Ambient i Pagesia.
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Horari d’atenció al públic: hores a convenir.
Ramon Grau i Puigvendrelló
Delegació: Comerç, Consum i Turisme.
Telèfon: 639 593 106
a/e: graupr@tona.cat
Horari d’atenció al públic: dimarts de 12 a 2 i
hores a convenir.
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MEDI AMBIENT
L'Ajuntament de Tona és distingit
amb el premi Bandera verde
-Municipio Responsable- pel seu
sistema integrat de neteja, gestió
i tractament de residus.
“La Federación de Usuarios y
Consumidores Independientes,
FUCI”, conjuntament amb la Fundació de Biodiversitat, dilluns dia
2 de juny a Madrid, va fer entrega
dels premis de la X Edició del concurs, Bandera Verda- municipio
responsable als ajuntaments espanyols. A través d'aquests premis es reconeix la feina d'aquelles
administracions locals que promouen un consum responsable
per garantir un desenvolupament
sostenible; en total s'han entregat 79 distintius. Cal destacar la
importància d'aquest premi ja
que, a més de Tona, només 3 municipis més de Catalunya enguany
han rebut aquest distintiu. Dels
79 ajuntaments premiats, el 43%
tenen més de 25.000 habitants,
mentre que la resta tenen una
població inferior a aquesta xifra.
Tona va participar en una modalitat, concretament la de recollida
de residus, neteja i jardineria. Es
va presentar el sistema de neteja
integral que componen la recollida
Porta a Porta, el servei de la neteja integral del municipi que es
porten a terme des de la Mancomunitat La Plana i el manteniment
de parcs i jardins.

L'alcalde recollint el guardó de mans de la presidenta del FUCI.

L'alcalde, el regidor de Medi Ambient i el 2n tinent d'alcalde amb el diploma.
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MEDI AMBIENT
Bàsicament, com a aspectes més
importants en aquesta modalitat,
són la neteja i conservació dels
carrers, la gestió, recollida i tractament dels residus urbans i el
manteniment de zones verdes.
Segons declaracions del gerent
de la Mancomunitat, a l'inici
d'aquesta legislatura des de la
Regidoria de Medi Ambient de
l'Ajuntament i la Mancomunitat
La Plana ens vam mostrar molt
preocupats perquè els resultats
de la recollida selectiva a Tona
eren marcadament deficients i

Estand de
medi ambient per la
Diada de Sant Jordi
Aprofitant la diada de Sant Jordi,
la Regidoria de Medi Ambient, en
col·laboració amb la Mancomunitat, va obrir un estand informatiu
a la plaça Major, on la gent podia
passar a recollir compost a granel. La iniciativa va tenir una molt
bona acollida i molta gent va passar per l'estand per rebre informació i per recollir el compost.

s'havia passat de recuperar un
75% a un 60%. Per aquest motiu
es va aplicar el Pla de xoc: Avancem... per un municipi sostenible
que, en menys d'un any, ens ha permès tornar a recuperar un 75% i
tornar a posar Tona a la primera
línia dels municipis catalans, entre
els 5 primers, en percentage de
recollida, posició que ens els darrers anys s'havia perdut.
Aquest percentatge es considera
el sostre d'eficiència d'aquest sistema, així que, a partir d'ara, el
repte és mantenir aquesta situació òptima i seguir treballant per

millorar-la. Val a dir que, a més,
aquest sistema integrat que estem aplicant, suposa una millor
optimització dels recursos i un
estalvi econòmic.
Ara, tot aquest treball i aquesta
aposta ferma per millorar el servei a la ciutadania i assolir aquests
objectius sen's ha reconegut amb
el lliurament d'aquest guardó
d'àmbit estatal tan important.
Finalment, agrair a tota la ciutadania la seva implicació i la seva
conscienciació en la classificació,
gestió i tractament dels residus
sense la qual no hauria estat possible rebre aquesta distinció.
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MEDI AMBIENT
Les noves bosses compostables de la Mancomunitat La Plana
Un dels materials que es recull amb una major qualitat amb el sistema porta a porta és la matèria orgànica,
en bona part, gràcies a la utilització de les bosses compostables.
Una de les novetats d'enguany és que en algunes botigues s'hi pot trobar un nou format de bossa
compostable de 25l. de capacitat. Així doncs, actualment hi ha 3 tipus de mides de bosses compostables:
les de 10l. (per al cubell petit), les de 25l. i les fundes per als contenidors de 240l., utilitzades pels grans
productors i també per a la recollida de gespa i poda dels particulars.
Totes aquestes bosses es poden adquirir exclusivament al petit comerç del municipi i a un preu
subvencionat en part per la Mancomunitat La Plana i l'Ajuntament.
Els establiments de Tona on es poden trobar les bosses compostables són els següents:
SUPERMERCAT PRÒXIM
FORN DE PA SANT JORDI
EINES PER APRENDRE
DROGUERIA MAS
CA LA ROSALIA
FERRETERIA TONAL
QUEVIURES SALVANS
VINS CALVET
ESTANC NÚM. 1
CARNISSERIA-CANSALADERIA HOMS
CANSALADERIA PUIGDOLLERS
LLIBRERIA SANT JORDI
FERRETERIA CASTELL

Amèrica, 23
Avda. Montseny, 2
Barcelona, 5
Barcelona, 31
Barcelona, 46
Felip Vall, 1 bxs.
Joan Maragall, 37
Dr. Bayés, 2
Major, 4
Major, 9
Major, 17
Major, 87
Sant Andreu, 9

Una altra novetat és que les bosses i els embalatges tenen una nova
imatge, personalitzada per la Mancomunitat La Plana, que, a banda
d'identificar el propi producte, indica quins materials s'hi poden posar.
L'ús de les bosses compostables per a la recollida de la matèria orgànica
és del tot imprescindible per convertir aquest residu en un recurs molt
valuós: el compost. Gràcies a la col·laboració de tots els ciutadans i
ciutadanes en la correcta separació de la matèria orgànica es pot obtenir compost per a múltiples
aplicacions a jardins, horts... El compost obtingut, el podeu adquirir a les instal·lacions de la Mancomunitat.
Jordi Vilamala i Romeu
Regidor de Medi Ambient
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COMERÇ I CONSUM
Fira del Fil a l'Agulla 2008
Els expositors i visitants valoren molt positivament
l'organització de l'edició 2008 del Fil a l'Agulla
Durant el cap de setmana del 3 i 4 de maig, la Fira del Fil
a l'Agulla va acollir un gran nombre d'expositors i visitants.
Cal fer notar un increment tant en els visitants com en
les xifres de venda dels expositors.
D'altra banda, cal destacar altres punts forts de la fira
com han estat:

Enguany l'Ajuntament va tenir un estand a la
Fira. Molta gent s'hi va acostar.

> La valoració molt positiva que van fer els expositors
de l'organització, l'espai i l'atenció rebuda durant els 2
dies de la Fira.
> La diversitat tant d'estands com de desfilades i tallers
per a tots els públics.
> L'actuació de Quim Vila el dissabte a la nit que, amb la
seva música i el seu humor desenfadat, va fer gaudir als
assistents d'una nit molt especial.

Gimnàs Actiu va protagonitzar l'acte d'inauguració.

L'alcalde fent el
merescut lliurament de
l'Agulla d'Or de la Fira
del Fil a l'Agulla a Dolors
Graugés, com a
fundadora de la Fira.

Fotografia de la inauguració oficial de la Fira.
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COMERÇ I CONSUM
> La iniciativa de tancar la Fira al migdia i facilitar tant
a visitants com a expositors tota l'oferta d'allotjaments,
bars, restaurants, etc. de Tona.
> El camió de promoció turística de la Diputació de
Barcelona, que va atendre més de 250 visites.
> L'èxit entre els més menuts de l'inflable instal·lat a
l'entrada de la Fira.
> La iniciativa de l'Ajuntament de Tona de tenir presència
a la Fira amb un estand informatiu que va rebre molts
visitants al llarg dels 2 dies.

Més de 45 estands per a tots els gustos.
El dissabte al matí ja es va començar
a omplir el pavelló.

Es van poder veure les últimes novetats tecnològiques del sector.

En definitiva, una Fira que, any rere any, se supera i es
reinventa per tal d'oferir a professionals i públic en general
un millor servei, una millor atenció i una millor oferta en
tot el referent al món de les arts tèxtils.

Moltes puntaires es van retrobar
per fer el que més els agrada.
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COMERÇ I CONSUM
Programa de foment
de l'autoocupació.
Microcrèdits
Des de principis d'aquest 2008 ja
tenim oferta de microcrèdits per
a comerços ubicats a Tona, per
part de diferents entitats financeres. Aquests microcrèdits estan pensats com a préstecs per
a millores d'establiments actuals
o bé noves obertures amb unes
condicions molt avantatjoses.

Trobada del sector d'hostaleria de Tona
a l'Escola d'Hostaleria d'Osona.
El 26 de maig, vam organitzar la primera trobada del sector HORECA
(Hostaleria, restauració i catering) de Tona a l'Escola d'Hostaleria
d'Osona. La reunió i el dinar posterior amb l'alcalde i el regidor de
Comerç van servir per mostrar als professionals del sector del
poble el treball de formació que es porta a terme a l'escola i el valor
afegit que representa per aquests establiments el fet de tenir a
Tona un centre educatiu de primer ordre en matèria d'hostaleria,
del qual en surten professionals preparats per cobrir les necessitats
de personal preparat i format que demanda aquest sector.

Aquest juny també hem signat un
conveni entre l'Obra Social de La
Caixa de Pensions i l'Ajuntament
de Tona, en el qual l'entitat financera oferirà crèdits fins a 25.000¤
per tirar endavant iniciatives empresarials dins la nostra localitat.
La principal característica
d'quests préstecs és que les garanties financeres per part de
l'interessat no són imprescindibles. Qui tingui interès a beneficiar-se d'aquests microcrèdits,
pot posar-se en contacte amb la
Regidoria de Comerç (93 887 02
01) els dimarts de 12h a 14h, i se
li donarà informació detallada.
Alguns representants del sector de l'hostaleria de Tona,
amb l'alcalde i el regidor de Comerç.

Agraïment
Volem agrair a tots els comerços que van engalanar els seus aparadors amb motiu de l'Aplec al Castell,
contribuint així a fer mes lluïda aquesta festa tan nostra. A tots, moltes gràcies i ànims per l'any vinent.
Ramon Grau i Puigvendrelló
Regidor de Comerç, Consum i Turisme
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PAGESIA
Cavalls i genets
engalanats per l'ocasió.

Festa dels Tonis
Més de 59 carruatges!
van ser els protagonistes d'una Festa dels
Tonis que va ser tot un
èxit d'organització, de
públic i de participació.
L'enhorabona als Tonis
de Tona que un any més
van aconseguir organitzar una fantàstica
jornada de celebració de
les Festes de Sant Antoni Abat.

Sant Antoni Abat va
presidir la festa en tot moment.
La pujada del Call plena de gent
per veure passar els carruatges
i cavalls, va ser un dels moments
més espectaculars del passant.

Carruatges de tot tipus.

Mossèn Pere Devesa
beneint els animals.

Festa de Sant Isidre
Entre els dies 15 i 17 de maig vam celebrar la X
edició de la Festa de Sant Isidre, de la qual cal
destacar, a més de l'excel·lent organització de
tots els actes a càrrec de l'entitat "EL Verinal",
el sopar popular a la Canal del dia 17 i la caminada rural del diumenge 18, que enguany complia la segona edició.
Jordi Vilamala i Romeu
Regidor de Pagesia
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CULTURA I FESTES
Avancem...
amb la cultura.
Gran èxit de la primera
setmana cultural
Com a regidora de Cultura vaig
tenir la responsabilitat i alhora el
privilegi d'organitzar el que ha estat la primera Setmana Cultural
que enguany hem dut a terme a
Tona i, una vegada més, les entitats i associacions de Tona ens
han donat una lliçó de com es fa
poble i com es fa cultura. En tot
moment van col·laborar i participar
activament en l'organització de
tots els actes i van contribuir de
forma decisiva a l'èxit d'aquesta
nova iniciativa, que va comptar
amb una alta participació.

Les puntaires fent lliurament del mocador que van
brodar per a la geganta pels seus 25 anys.

Els castellers tampoc es van voler perdre la
celebració dels 25 anys dels gegants. Foto:
Pere Pratdesaba -www.osona.com-

Que no en quedi cap dubte: Tona
és un poble actiu, un poble viu, un
poble disposat a tirar endavant
noves propostes amb el desig de
teixir una xarxa social sòlida i forta,

Moment del lliurament dels guardons de la Xa edició
dels Premis Literaris de poesia i prosa de Tona.
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CULTURA I FESTES
capaç de donar cabuda a tota la
ciutadania. I amb aquesta iniciativa, que espero que es consolidi i
creixi any rere any, donem compliment a un dels nostres compromisos i prioritats: apostar per la
cultura catalana, i promoure i incentivar les manifestacions de
cultura popular i tradicional al
nostre poble.
M'agradaria, doncs, que aquest
breu escrit servís com la meva
més sincera mostra d'agraïment
envers les entitats, associacions,
veïns i veïnes de Tona que van fer
possible l'èxit de la primera Setmana Cultural de Tona.

El pastís dels 25 anys preparat per l'Esplai GüitxiGüitxi. Foto: Pere Pratdesaba -www.osona.com-

Els més menuts de l'Esbart tampoc es van
perdre la festa de cloenda de la Setmana
Cultural. Foto: Marc Sitjà

Gràcies a totes i tots!
Lourdes Boneu i Valor
Regidora de Cultura i Festes

Les corals de Tona també van participar en
la festa dels gegants. Foto: Marc Sitjà.

Foto amb tot l'equip de redacció del Llibre de
Tona, alcalde, regidors i conferenciant.

Ballant al centre de la plaça Major sota l'atenta mirada dels gegants i el nombrós públic assistent.
Els bastoners van oferir els seus millors balls als gegants.
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Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell
Tot i la pluja, enguany hem pogut celebrar amb gran èxit la 66a edició
de l'Aplec. Una de les nostres festes més arrelades, una festa que
es nodreix de la tradició i la cultura catalana i que fa partíceps a tots
els veïns i veïnes de Tona del sentiment de pertinença a una cultura
i a un poble.

Foto: Marc Sitjà

Foto: Marta Ausió

Foto: Marta Ausió

Foto: Marta Ausió
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CULTURA I FESTES
Nou disseny i nous continguts per al web de la Biblioteca
La Biblioteca Caterina Figueras de Tona renova la seva imatge a internet amb un web que incorpora nou
disseny i nous continguts.
S'han creat diverses seccions totalment noves:
> Galeria, on s'inclouen imatges i vídeos de les diverses activitats i els dibuixos dels nostres infants.
> Notícies, que fan referència a la Biblioteca, a la
literatura, el pensament, l'art, la música, el cinema
i els museus i exposicions.
> Nascuts per llegir, que incorpora a més de la
informació del projecte, recomanacions de lectura
i enllaços interessants per als pares amb nadons.
> Es mantenen l'Agenda d'actes i les Novetats,
que permetrà estar al corrent de les activitats
i de les últimes adquisicions rebudes tant d'adults
com infantils. A les novetats s'hi afegeixen breus
ressenyes.
Un altre aspecte important del web és la seva secció
d'enllaços, on trobareu una sèrie de recursos, que
aglutina l'aprenentatge d'idiomes, enciclopèdies,
premsa i tv, cerca de feina, poesia, filosofia, informàtica, curiositats...
El portal www.bibliotecatona.cat està dissenyat
per a ser compatible amb els principals navegadors
d'internet, i aprofita alguns dels avantatges del
sistema web 2.0.
La nova web és una clara aposta per introduir continguts culturals, i permetre al públic en general
conèixer amb una major profunditat tot el relacionat
amb la Biblioteca.
Us convidem a visitar-nos,
www.bibliotecatona.cat
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Inauguració de la Sala d'exposicions
Cal Sebastià (C. Major, 12)
En vida, Sebastià Buxaderas Roqueta (1920-2002) va expressar
la voluntat de llegar, després de la seva mort, casa seva (carrer
Major 12, cal Sebastià, antiga casa Vila) al poble de Tona per a fins
culturals. El passat 17 de març es va constituir la Fundació Privada
Buxaderas-Grau que neix amb la finalitat de donar compliment a
la seva voluntat. N'és presidenta vitalícia Roser Grau, vídua de
Sebastià Buxaderas. L'alcalde o alcaldessa de Tona i el regidor o
regidora de Cultura són membres nats del seu Patronat. Formen
part del primer Patronat Roser Grau, Josep Salom, Lourdes Boneu,
Núria Romeu, Teresa Mirambell, Ramon Batllés, Amadeu Lleopart,
Esteve Puigferrat, Josep Maria Grau, Francesc d'Assís Colom,
Carles Puigferrat i Sebastià Bruch.
Els fins de la fundació són: estimular el coneixement del poble de
Tona i el país, l'amor i el respecte a la natura, i l'interès per la història
i l'art; promoure (o col·laborar en) activitats d'estudi o recerca,
de divulgació, d'exposició, etc., relacionades amb Tona i/o els toLa inauguració oficial de la sala
nencs/ques, pel que fa als àmbits de la cultura (història, art, lite- va tenir lloc el passat divendres
ratura, ciència, etc.) i de l'entorn natural i social; com també fomentar 27 de juny, coincidint amb la inauguració de l'exposició commemo(o col·laborar en) activitats de creació (artística o literària); vetllar rativa dels 25 anys del bateig dels
de Tona, exposició que
per la conservació del patrimoni (històric, artístic, documental, etc.), gegants
ha preparat en Ramon Batllés.
així com per la conservació de l'entorn natural de Tona; acceptar Hi van ser presents els gegants
Tona, que van fer una cercaqualsevol llegat per ser conservat, estudiat i divulgat; promoure de
vila fins davant de la sala.
(o col·laborar en) l'edició, per qualsevol mitjà, de llibres i altres
publicacions relacionades amb Tona o amb els altres fins de la Fundació; promoure la llengua catalana;
fomentar el respecte, el coneixement i la solidaritat amb altres països i cultures. El Patronat de la Fundació
fa una crida a totes les persones i empreses que vulguin col·laborar o fer donatius a la Fundació per
contribuir als fins fundacionals i a les despeses de les obres de remodelació. Tots els interessats es poden
adreçar a alguns dels patrons de la Fundació.
Una de les tasques principals de la Fundació serà gestionar la sala d'exposicions del baixos de cal Sebastià,
que Roser Grau ha cedit a la Fundació com a bé fundacional. L'any passat ja es va utilitzar provisionalment
com a sala d'exposicions. Aquest any s'ha remodelat i s'hi han fet també algunes exposicions. Se'n
preveuen moltes més fins al final d'any. La sala té un reglament d'ús i properament es signarà un conveni
de col·laboració amb l'Ajuntament de Tona, que podrà organitzar-hi actes culturals. També estarà oberta
a particulars que hi vulguin exposar obres d'art o entitats que hi vulguin muntar exposicions que s'adiguin
amb els fins de la fundació.
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ESPORTS
1a Diada de l'Esport...
Entre tots fem
un bon equip
L'1 de juny es va fer la 1a Diada
de l'Esport a Tona. Sota el lema:
"Entre tots fem un bon equip",
vam obrir les portes de la zona
esportiva municipal i el Foment
d'Esports per tal que tothom pogués venir a practicar els diferents esports que es fan a Tona.
Totes les entitats esportives s'hi
van abocar i, tot i que la pluja va
impedir que alguns actes a l'aire
lliure es poguessin fer, moltíssimes persones (sobretot, molts
nens i nenes) van poder practicar
esports com ara: hoquei, patinatge, taekwondo, tennis taula, escalada, bàsquet, tennis o pàdel.
L'acte es va tancar amb una
arrossada, on van assistir més de
130 persones.

Volem agrair a totes les entitats
i clubs la seva col·laboració i participació per fer que aquesta festa fos tan lluïda i especialment
als representants dels diferents
clubs que durant tot el matí van
acollir a tothom que va voler
practicar els diferents esports.

Això sí que és
una paella d'arròs.

La Diada va servir, també,
per inaugurar les
pistes de pàdel del Foment.
Foto: Foment d'Esports
de Tona

Una de les joies de l'exposició del motor: El cotxe
dels campions de Catalunya de rallys Josep M.
Membrado i Jordi Vilamala.

Molts van voler provar el rocòdrom, amb l'ajut
dels monitors del Centre Excursionista de Tona.
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ESPORTS
1a Diada de l'Esport... Entre tots fem un bon equip
Durant l'arrossada es va fer lliurament d'un
trofeu a Marcel Mas, com a campió del Campionat Social de Tennis del Foment.

De la mà dels components de l'equip tothom va
poder provar aquest esport tan divertit.
Les exhibicions de Taekwondo van tenir
molta alfuència de públic.

La pista del pavelló 2 plena de cistelles
per a la pràctica del bàsquet.

La pluja, finalment, va donar un treva i es van
poder disputar els partits de pàdel.

Els més petits es van provar els patins,
sempre acompanyats de ben a prop
per pares i monitores del Club Patinatge
Artístic de Tona
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ESPORTS
Hoquei Patins Tona campions!
Felicitats al primer equip de l'Hoquei Patins de Tona
que l'any vinent estrenarà categoria, la més alta mai
assolida en la història del Club: 1a Nacional Catalana.
Així doncs, un títol que culmina una extraordinària
temporada.
Val a dir que el preparador físic de l'equip Xevi Capdevila
ha quedat campió d'Espanya i Catalunya 2008 de Snowmodalitat paral·lel i gegant-.
Enhorabona!

L’equip guanyador. Foto:
www.hoqueipatinstona.net

Una plata i dos bronzes per al CPA Tona, en el
Campionat de Catalunya juvenil
La parella de patinatge artístic del CPA Tona, formada per Marina
Gibaja i Ivan Dot, van aconseguir el subcampionat de Catalunya d'aquesta
modalitat en la competició celebrada a Reus. Gibaja i Dot van ser primers
en parelles de Dansa Obligatòries i segons en Dansa Lliure. La també
parella del CPA Tona, integrada per Marc Tort i Marcia Machado, van
ser tercers. En la competició individual, Marc Tort va assolir el tercer
lloc en la modalitat de lliure després de ser segon en el disc curt i 3r
en el disc llarg. Tots han aconseguit la seva classificació per disputar
l'estatal que se celebrarà el 4 i 5 de juliol a Lleida.
D'esquerra a dreta: Ivan Dot, Marina Gibaja, Marcia Machado i Marc Tort.

Meritxell Generó (CPA Tona), campiona territorial
La vigatana del CPA Tona, Meritxell Generó, va ser la campiona del
Territorial infantil de patinatge artístic, en la modalitat de figures
obligatòries, en la competició disputada al pavelló municipal d'esports
de Mollet del Vallès. La patinadora es va mostrar molt superior a les
seves rivals en aquesta prova i va aconseguir aconseguint el primer
lloc amb una important diferència de puntuació.
Felicitats a tots i endavant!
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ESPORTS
Joan Ges,
del Tennis Taula Tona,
campió intercomarcal
de tennis taula
de veterans
Joan Ges es va proclamar, aquest
passat mes d'abril, campió intercomarcal de tennis taula en categoria veterans en vèncer contra
pronòstic en la final a Jordi Pladevall, del Fotoprix
Vic T.T. per 3
sets a 1.

ENSENYAMENT
Inauguració oficial de l'Institut
El dia 7 de juny va tenir lloc la inauguració oficial de l'Institut
d'Ensenyament Secundari de Tona, un acte històric per al nostre
poble, que després de tants anys aconsegueix, finalment, tenir
aquest equipament tan necessari.
La inauguració va comptar amb la presència del conseller d'Educació,
que, abans, va poder visitar les instal·lacions de l'Escola d'Hostaleria
d'Osona, on va signar el Llibre d'Honor de l'Ajuntament.

Moltes
felicitats,
Joan!

El conseller d'Educació a
l'Escola d'Hostaleria d'Osona, acompanyat
per Dolors Casas i l'alcalde.

La regidora
d'Ensenyament i l'alcalde
amb el Conseller Ernest
Maragall.

El conseller en el moment de la signatura al
Llibre d'Honor de l'Ajuntament de Tona.

L'acte oficial d'inauguració de l'IES Tona es va iniciar amb la visita
a les instal·lacions del centre i descoberta de la placa commemorativa per part de les autoritats. Seguidament, es van fer els
parlaments a la sala polivalent de l'Institut, acompanyats per la
música dels alumnes de l'Escola de Música Montserrat, a càrrec
de Dolors Casas, directora del centre, Josep Salom, alcalde i
Ernest Maragall, conseller d'Educació.
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ENSENYAMENT
La plantada d'un arbre commemoratiu i els ballets a càrrec de l'Esbart Dansaire Castell de Tona, van deixar
pas a l'aperitiu per a tots els assistens servit per l'Escola d'Hostaleria d'Osona. Per acabar totes les
persones interessades van poder fer una visita per totes les instal·lacions d'aquest nou centre educatiu.

La sala polivalent de l'Institut es va omplir per assistir a l'acte oficial de l'inauguració.

Moment de l'actuació de l'Esbart Dansaire Castell de Tona.

Acte simbòlic de plantada de l'arbre commemoratiu.
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ENSENYAMENT
Ja arriba l'estiu
Amb l'arribada del sol, platges, excursions, gelats i vacances també arriben els casals d'estiu. L’Ajuntament
ha organitzat el Casal i la Ludoteca d’estiu, on es fan jocs, tallers, piscina, esports i, sobretot, passars’ho molt i molt bé.
LUDOTECA D'ESTIU
Del 25 de juny a l'1 d'agost
A CAL LICUS
De 9h a 10h h entrada.
De 10h a 13h ludoteca d'estiu.
De 13h a 15h menjador
(els infants porten el menjar amb carmanyola)

PREUS
Una setmana del casal o ludoteca: 25 ¤
Tot el mes del casal o ludoteca: 101 ¤
2n germà al casal o ludoteca: 50 ¤
Menjador i casal o ludoteca una setmana: 30 ¤
Menjador i casal o ludoteca tot el mes: 130 ¤

Èxit del Casal d’estiu de 0 a 3 anys
CASAL D'ESTIU
Del 25 de juny a l'1 d'agost
De 13h a 15h menjador
(els infants porten el menjar amb carmanyola)
De 15h a 16h entrada
16h a 19h Casal d'estiu

Aula Oberta
Ja estan obertes les
Preinscripcions GES
i Ioga

El Casal d’estiu que es fa del 15 al 31 de juliol, ha
estat un èxit rotunt i s’hi han inscrit 60 nens.
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ENSENYAMENT
Visita de l'Escola Vedruna
a l'Ajuntament
El passat mes de maig els nens i nenes de 3er de l'Escola Vedruna van
venir a visitar l'Ajuntament. Van venir
molt ben preparats amb tota una
llista de preguntes que van anar fent
a l'alcalde, el qual les va anar responent una per una i els va explicar el
funcionament de la institució. Seguidament van poder conèixer de primera mà els diferents departaments
de l'Ajuntament, mitjançant una visita per les estàncies.

Finalitza la 1a PROMOCIÓ DE CUINERS de l'Escola d'Hostaleria d'Osona
El maig van finalitzar els seus estudis els alumnes de la 1a Promoció
del Cicle Formatiu de Cuina i Sala
de l'Escola d'Hostaleria d'Osona.
Al llarg d'aquests dos anys, de
formació els alumnes han pogut
participar en nombroses activitats complementàries que els han
permès conèixer de més a prop
el sector de l'alimentació i la gastronomia. En aquest sentit, cal
destacar el viatge d'estudis al
País Basc que van realitzar el passat abril amb l'objectiu de
conèixer la cuina basca i alguns
dels seus restaurants més prestigiosos. També van visitar
l'Escola d'Hostaleria de Sant Se-

bastià, on van poder intercanviar
diferents experiències professionals i formatives.
La major part d'aquests alumnes
estan realitzant actualment el

període de formació pràctica en
diversos restaurants de la comarca. Volem aprofitar per felicitar-los i desitjar-los el millor pel
seu futur professional.

22

Butlletí
d’informació Municipal

ENSENYAMENT
Col.laboració
al sopar Europorc
a El Serrat del Figaró

L'Escola d'Hostaleria d'Osona serveix
el tradicional dinar de l'Aplec en honor
de la roseraire major, Cristina Blancafort:

Un grup d'alumnes de l'Escola
d'Hostaleria d'Osona van col·laborar en
el servei del Sopar Europorc, organitzat
per Impevic i ofert pel col·lectiu Osona
Cuina al Serrat del Figaró (Taradell)

El passats dies 11 i 12 de maig vam celebrar les tradicionals
festes de l'Aplec. L'Escola d'Hostaleria d'Osona va ser
l'encarregada de preparar el popular dinar del diumenge.
Els assistents van felicitar els alumnes i els professors
per la qualitat dels plats i del servei.

Molt bona actuació en la
participació en el 5è concurs
de joves cuiners i cambrers
de catalunya
Quatre alumnes de 1r Curs de l'Escola
d'Hostaleria van participar en el 5è Concurs de Joves Cuiners i Cambrers de
Catalunya, organitzat pel Departament
d'Educació i la revista Descobrir Cuina,
celebrat el 7 de maig a l'Escola
d'Hostaleria i Turisme de Girona.
Els alumnes participants al campionat

La Judit Torrents i en Gil Sañé van cuinar
els Tastets de Mar i Muntanya i els
“Brunyols” de l'Empordà amb crema de
pinya i sostre de xocolata, que van ser
servits i presentats als membres del
jurat per la Marta Alemany i l'Adrià
Arévalo. Tot i que aquest any no es van
emportar el premi, van ser felicitats per
la gran qualitat de la seva feina.
Enhorabona i endavant!
M. Carme Feixas i Orra
Regidora d'Ensenyament

Un moment del concurs

23

JOVENTUT
Avancem... amb la joventut
La Coordinadora Juvenil de Tona ja és una realitat
Cada vegada hi ha més grups de joves amb ganes d'organitzar i treballar en activitats i iniciatives
adreçades principalment a la població jove de Tona. Això aconsella d'establir una coordinació entre totes
aquestes entitats juvenils i grups de joves. Per aquest motiu, des de l'àrea de Participació Ciutadana i
la de Joventut, es va iniciar un procés de participació amb els grups i entitats joves per treballar amb
més profunditat les demandes i poder concretar possibles iniciatives. Després de diverses trobades
s'ha anat fent més palesa aquesta necessitat de coordinació, alhora que s'han anat concretant projectes
i objectius que s'han materialitzat en la creació de la coordinadora per part dels joves. A partir d'aquí,
els representants d'aquests grups s'han anat reunint periòdicament per:
> Establir un calendari anual d'activitats, pròpies i conjuntes.
> Decidir com es gestionarà el pressupost de l'Ajuntament destinat a la coordinadora a través
del conveni entre ambdues parts.
Actualment aquests joves ja estan començant a treballar en l'organització de les activitats per als joves
de la festa major d'estiu. La Coordinadora està oberta a qualsevol persona, entitat, grup de joves
informal/colles, entre 12 i 35 anys, amb ganes de participar en l'organització d'activitats al poble pels joves,
i el seu objectiu últim és el de crear un punt de trobada i intercanvi com a compromís per millorar la realitat
dels joves de Tona. Per a més informació us podeu adreçar al Punt Jove (tel. 639 21 24 04), on us podem
explicar en què consisteix i, sobretot, facilitar el contacte dels membres d'aquesta Coordinadora.

FESTUK'S es presenta amb l'organització de la FESTA FLAIX FM
Festuk's neix de les inquietuds d'un grup de joves d'edats compreses entre 17 i 26
anys, amb ganes de fer poble, que van decidir presentar el seu projecte a l'Ajuntament i,
arran d'aquesta trobada, consituir-se legalment
com a entitat. Un cop fet aquest primer pas el seu
bateig ha estat l'organització de la Festa Flaix FM, que
va tenir lloc el passat 16 de maig, va ser tot un èxit d'organització
i de participació, amb més de 700 joves amb ganes de passarho bé. A partir d'aquí, els objectius de Festuk's passen per seguir
organitzant activitats: caminades, concerts, exposicions, etc.
així com participant i col·laborant activament en les diferents
festes que es celebren al poble: festes majors d'hivern i estiu,
Onze de Setembre, etc. En definitiva, un grup acabat de néixer
amb moltes ganes d'engrescar els joves de Tona a fer activitats.
Més de 700 joves van disfrutar d'allò més amb la Festa Flaix FM.
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JOVENTUT
Nits joves
Aquest trimestre hem portat a terme diferents activitats emmarcades dins les Nits
Joves que cada quinze dies organitzem al
Punt Jove i en què obrim les portes els
divendres a partir de 2/4 de 10 del vespre
fins a la mitja nit.
Les activitats que s'han portat a terme fins
ara han estat el Sing Star, el joc de karaoke
de la play station, la nit de jocs de taula a
càrrec dels monitors de la Ludoteca, la nit
temàtica de la WII, el 23 de maig, a la qual
van assistir més de 40 joves i la de la Play
Station 3.
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TURISME
Noves iniciatives
al Camp de les Lloses
A continuació us oferim un breu resum dels
nous projectes que s'estan portant a terme
al Camp de les Lloses:
1. Els dies 20 i 27 d'abril i coincidint amb la
Setmana Cultural, el Camp de les Lloses van
preparar "Parem una taula a la romana": unes
jornades de portes obertes amb visita-taller
de recreació històrica.

2. El Camp de les Lloses ha estrenat web.
Us animem a fer-hi un passeig virtual a:
www.campdeleslloses.cat
3. El dia 6 de juliol es fa la presentació del nou catàleg de les col·leccions
de l'exposició permanent del Camp de les Lloses. L'edició del catàleg
ha estat possible gràcies a un conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Tona, la Direcció General del Patrimoni Cultural de
la Generalitat de Catalunya i la Fundació Obra Social de la Caixa de
Catalunya. El catàleg recull, a través de la presentació de les dues
col.leccions que s'exposen al centre d'interpretació, la d'arqueologia
local i la monogràfica del Camp de les Lloses, el fil de la història de
Tona des de la primera ocupació neolítica fins al naixement del poble
modern. El llibre ens ofereix també un passeig visual sobre el patrimoni
local del terme.
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TURISME
18 de maig: Diada Internacionals dels Museus
Enguany el Camp de les Lloses va celebrar la diada amb diverses
activitats. El dia 15 de maig vàrem celebrar la diada amb els
escolars de Tona: es va convidar a la celebració una classe de
cada escola.
Al centre es va presentar la peça joia del museu d'enguany,
que és una terracota amb rostre infantil datada entre el 25
aC i el 80 dC. Després de la presentació, tots junts vàrem
compartir un esmorzar de tipus romà al voltant d'una taula
parada a la romana. Vàrem menjar formatge de cabra de
l'empresa el Garet de Tona amb mel, i pa de tipus pompeià i
també pa d'esclaus elaborats pel forner, estudiós del pa, Sr.
Joaquim Sañé.

Els nens i nenes van poder visitar el jaciment.
I provar un esmorzar dels que es feia
a Tona fa més de 2000 anys!.

El dia 18 de maig es va fer una jornada de portes obertes amb
el mateix taller sobre alimentació, “ parem una taula a la
romana”. La celebració de la diada va ser molt concorreguda
i van passar pel centre més de 250 persones.

La policia Local de Tona obté la certificació SICTED
QUÈ ÉS EL SICTED?
Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destins. És un model
de qualitat que pretén millorar la qualitat turística en empreses i serveis
turístics: i, en definitiva, millorar la qualitat de la destinació. L'Ajuntament
de Tona seguim apostant per la qualitat turística i així ho demostra que
el cos de Policia local de Tona va obtenir aquesta prestigiosa distinció
el mes de maig passat. Cal destacar que les policies de Tona i Balenyà
són les dues primeres entitats policials osonenques que participen en
aquest projecte.
Des d'aquestes línies, us convidem també a visitar la pàgina web
www.calidadendestino.es, on podreu tenir mes informació sobre el
SICTED.
Ramon Grau i Puigvendrelló
Regidor de Turisme
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FAMÍLIA
Sant jordi al Casal dels Avis
Us volem mostrar de quina manera enguany hem celebrat el Sant Jordi i participat en la Setmana Cultural:

Les voluntàries vàrem fer la paradeta
de roses davant del Casal.

L'alcalde va venir a desitjar-nos una bona diada amb una rosa.

Moltes gràcies per la
vostra col·laboració
i esperem retrobarnos l'any vinent per
tornar a celebrar la
Setmana Cultural i la
diada de Sant Jordi.

Els nens i nenes de l'escola Vedruna
ens van venir a recitar frases fetes i un poema.

I aquest és el drac de Sant Jordi
que vàrem fer per la Diada.

Vam fer punts de llibre per regalar als nostres col·laboradors. Aquí ens
podeu veure fent el lliurament a la Mar i l'Imma, que, juntament amb l'Albert
i la Lluïsa, fan rutllar la Biblioteca.
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FAMÍLIA
Fira del Fil a l'Agulla
Com cada any, la tòmbola del Casal
dels Avis ha estat present a la Fira
del Fil a l'Agulla, gràcies a la col·laboració de les voluntàries que, any
rere any, fan possible que es pugui
fer una tòmbola tan lluïda.

També, com cada any, vam tornar a exhaurir les existències. Gràcies a tothom
per col·laborar i participar en l'èxit
d'aquesta iniciativa.

Jornades de Dòmino
Pel maig, tenim el costum, des de fa
anys, de reunir-nos les tres residències del poble per fer les jornades de
dòmino. Les jornades es porten a terme a la Sala de Can Codina i el motiu
de la trobada es socialitzar-nos i
conèixer gent nova mitjançant el joc.
Al final de les jornades es fa el lliurament de premis.
Moltes gràcies a totes aquelles persones que han col·laborat per fer
possible que els residents puguessin
gaudir d'un dia tan especial per a tots.
M. Rosa Planesas i Colomer
Regidora de Gent Gran i Família
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URBANISME
Urbanització dels carrers Andreu Molera i Miquel Ferrer
Fa anys que calia urbanitzar
aquests dos carrers. L'obra, amb
un pressupost de 475.876,00 ¤,
es va adjudicar a l'empresa Leiro
i el termini per a la finalització de
les obres d'urbanització és de 5
mesos. Tot i que la pluja persistent de les últimes setmanes ha
endarrerit el ritme dels treballs,
confiem que no s'allargaran més
enllà de l'octubre.

Projecte d'urbanització del C. Antoni Figueras (Antiga N-152)
Enguany inicarem les obres d'urbanització del Carrer Antoni Figueras, corresponent a la 1ª fase del
projecte d'urbanització de l'antiga carretera Nacional 152. Les obres preveuen la transformació del tram
de carretera en un carrer amb caràcter de passeig, redistribuint les superfícies de paviments, mobiliari
urbà, senyalització, i reformant la totalitat de les infraestructures existents.
El projecte preveu la formació d'una àmplia vorera al costat de ponent, amb incorporació d'arbrat,
mobiliari i enllumenat nou. En aquest mateix costat hi ha els aparcaments que es situen sobre àrees
específiques degudament senyalitades. Pel que fa a la vorera de llevant, també s'incorporà l'arbrat, i
davant el parc urbà de la Canal es crea una àrea d'aparcament en bateria que reforçarà l'oferta actual,
a més d'un nou espai per a la parada de bus.
Algunes dades:
Amb la voluntat de disminuir la velocitat del trànsit de la via,
es reduïrà l'amplada de la calçada central, i es reforçarà la
senyalització tant horitzontal com vertical a fi de millorar la
seguretat del carrer.

Longitud:
Amplada promig:
Superfície d'actuació:
Pressupost de les obres:

640 m
17 m
12.280 m2
2M¤

El projecte s’ha presentat als veïns els dies 26 i 27 de juny, i
està a disposició de tothom que vulgui veurel a l’Ajuntament.
Dins el mateix àmbit d'actuació, i dins les obres que la Generalitat està duent a terme a la C-17 en el seu
pas per Tona, enguany també s'iniciaran les obres de millora del nus d'entrada a Tona-Sud, amb la
construcció de dues rotondes a banda i banda de la C-17, al final d'aquest mateix carrer.
Sebastià Bruch i Buxaderas
Regidor d'Urbanisme i Obres
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SERVEIS MUNICIPALS
Serveis Municipals
realitzats del març al maig
Hem renovat arbusts d'algunes jardineres del c. Major i fet diferents tasques
d'esbrossar, segar i endreçar al Pla del
Castell, al solar de darrera del Pisos
Roquet, al camí del darrera del C. Joan
XXIII i a la zona de la petanca. També,
estem millorant la seguretat de
l'Itinerari del Castell: l'última actuació
ha estat arreglar un nou tram de la
barana de seguretat.

Hem posat grava per igualar tant els accessos,
com el propi espai de l'esplanada de la Canal.

Hem posat una banda rugosa elevada al C. Balmes davant de l'Escola
Bressol Cuca Fera i el CEIP Tona, per disminuir la velocitat en aquest tram.

Hem senyalitzat
aquesta zona del C. Lourdes,
tocant amb Gna Victoria,
com a prohibit aparcar
pel risc que representava
pels vehícles, sobretot
en les hores punta.

A la plaça de l'Hostal hem tapat un
forat d'un arbre mort que dificultava
el pas dels vianants.
Hem soldat i netejat els "tótems" per
enganxar cartells dels carrers Àngel
Guimerà, Seva i Joan Maragall.

Hem pintat un nou pas de vianants de la cruïlla entre el C. Seva i el C. Montserrat.
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SERVEIS MUNICIPALS
Carrers

Edificis municipals

Hem fet diverses actuacions de reparació i millora
en les voreres dels carrers: Ctra Manresa, C. Torres
i Bages, C. Montserrat, C. Osona, C. Dr. Bayés, C.
Fontordera, Pg. St Joan, C. Amèrica, C. Seva, Pg. de
la Suïssa, C. Travessia, plaça de l'Ajuntament, C.
Balenyà, plaça de l'Hostal i C. Maria Vivet. Hem tornat
a netejar les pintades dels cartells d'entrada a Tona.


Hem fet diferents treballs de manteniment, neteja i reparació a les vivendes tutelades, la Biblioteca Municipal,
l'IES Tona, el Camp de futbol, l'Escola
Bressol Pa amb Xocolata, la Canal, el
pavelló municipal, l'Era de Dalt i a
l'Escola d'Hostaleria d'Osona.
Hem pintat la paret interior de
l'Església del Castell que li calia una
mà de pintura.
Hem netejat i pintat les portes i repassat els interiors del Parc Roqueta,
que val a dir, amb la pluja de les darreres setmanes, presenta un aspecte
immillorable.
Hem retirat les teules de l'Església de
la Ferreria amb risc de caure.

Enllumenat
Hem il·luminat el Carrer Lleida, mitjançant la col·locació de quatre pals amb els focus corresponents.
Al C. Barri, hem reaprofitat 5 pals per tal de poderhi instal·lar lluminària nova. Hem col·locat una làmpada
nova al C. Montserrat i punts de llum al C. Jalec. A
l'aparcament del camp de fubtol hem activat el
rellotge perquè les llums s'apaguin a les 12 de la nit.
Fins ara, funcionaven tota la nit. Hem arreglat faroles
i punts de llum a: C. Amèrica, Pg. de la Suïssa, C. Àngel
Guimerà, C. Sant Miquel, C. Felip Vall, C. Josep Ventura,
C. Alexandre Tintoré, C. Josep Nesplé, C. Montserrat
i entre el C. Bonavista i C. Sant Miquel.

Demanem als ciutadans
que no arrenquin els
senyals i sobre tot que
les respsctin.

Josep M. Homs i Puigdomènech
Regidor de Serveis

Clavegueram
Hem fet diverses actuacions de neteja i manteniment d'imbornals als carrers: Amèrica, Lleida,
Vic, Avda. Montseny, Balenyà , Caterina Figueres,
Call, Joan Maragall, Maduixes, S. Roqueta, Ctra.
Manresa, Pg. de la Suïssa, Josep Ventura, Font
de la Suïssa i Av. Montseny.

Festes i actes públics
La brigada té un paper cabdal en totes les festes
i actes públics que es fan al poble fent les tasques
que siguin necessàries segons l'activitats: Portar
taules, tanques, cadires, montant escenaris, netejant les sales, instal·lant moquetes, col·locant
senyeres, col·locant senyals indicatives pel poble,
etc, en definitiva, el treball de montatge i suport
que fan els treballadors de la brigada, tot i que
no el veiem, és indispensable per poder portar a
terme tots els actes que es programen a Tona.

Hem netejat i ordenat tots els baixos de
l'Ajuntament. Durant les tasques hem reinventariat i reubicat alguns objectes del "Museu"
que es trobaven en un estat d'abandonament
en un lloc que creiem més escaient al valor
històric i cultural que representen.
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Serveis Municipals
realitzats del març al maig
Col·locació de bancs

Col·locació de papereres

Actuacions en carrers i voreres

Actuacions en l'enllumenat públic

Senyalització viària (Vertical i horitzontal)
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Al Servei de Promoció
Econòmica Osona Sud - Alt
Congost disposem d'una Borsa
de Treball, a més d'oferir assessorament i orientació laboral
a persones majors de 16 anys.
Dins de les línies d'actuació que
es porten a terme des del
Servei, el passat mes de març
es van realitzar diverses sessions informatives a nois i noies de 4t d'ESO de Tona amb la finalitat d'acostar
la realitat del món del treball als joves. Aquestes xerrades es van fer conjuntament amb la dinamitzadora
del Punt Jove a l’IES Tona i a l'Escola Vedruna. L'objectiu principal era donar a conèixer els recursos que
hi ha a la comarca un cop finalitzada l'ESO, ja sigui per continuar estudiant, per incorporar-se al mercat
laboral o per combinar la feina amb els estudis.
A tots aquests joves el tècnic d'inserció laboral els va explicar com se'ls pot ajudar des del Servei
d'Inserció Laboral en els seus primers passos al mercat de treball.
> Com apuntar-se a la borsa de treball?
> Només cal trucar al servei i demanar hora per tal de poder fer
una entrevista amb el tècnic d'inserció laboral a l'Ajuntament
de Tona. El Servei és totalment gratuït.
> Quins serveis s'ofereixen?
> Intermediació laboral entre empreses i usuaris que
busquen una feina.
> Informació acadèmica sobre cursos de formació
professional.
> Orientació laboral i recursos existents a la comarca
per trobar feina.
> Assessorament en elaboració de currículum i carta
de presentació.
> Informació sobre què és un “procés de selecció”.
Josep M. Homs i Puigdomènech
Regidor de Promoció Econòmica
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COMUNICACIÓ
Seguim expedint i renovant DNI
Us recordem que si necessiteu fer o renovar el DNI, l'Ajuntament de Tona us segueix oferint aquest
servei. Els requisits necessaris per l'expedició o renovació del DNI en cada cas els podreu trobar a la web
de l'Ajuntament www.tona.cat o bé podeu trucar a l'Ajuntament (93 887 02 01) i us n'informarem i
tramitarem la sol·licitud.

Avancem... amb la comunicació
Una de les apostes del nou equip de govern és aconseguir fer arribar la informació tant institucional com
del poble a tota la ciutadania. Per això estem apostant per diferents vies de comunicació àgils i eficients,
a més de la publicació del butlletí que teniu a les mans.
Creiem que aquesta iniciativa està tenint molt bona acollida i els números ens animen a seguir treballant
en aquesta línia:
Servei d'informació via SMS: Vam acabar el 2007 amb 250 usuaris del servei i ens vam marcar l'objectiu
d'aquest any arribar als 300 (+20%). A dia d'avui, ja són 302 els ciutadans i ciutadanes de Tona que
disfruten d'aquest servei.
Servei d'informació per correu electrònic: Vam acabar el 2007 amb 118 usuaris i ens vam marcar l'objectiu
d'arribar a 142 (+20%). Ja en són 148.
Web www.tona.cat: Els darrers 3 mesos de 2007 en què vam estrenar la web vam tenir una mitjana de
125 visites diaries i l'objectiu per el 2008 ens els vam fixar en 150. Actualment la pàgina rep una mitjana
de 162 visites cada dia.
Esperem mantenir aquest creixement al llarg de
l'any i us animem a utilitzar aquestes eines de
comunicació que l'Ajuntament posa a l'abast de
tothom. Per fer-ho, en el cas del servei
d'informació via SMS i correu electrònic, només
cal que empleneu un full d'inscripció amb les vostres dades, que podeu trobar a l'Ajuntament, a la
biblioteca, al Punt Jove o us podeu descarregar
de la web. Així de fàcil.
Gràcies per la vostra confiança.
Josep Salom i Ges
Alcalde i regidor de Comunicació
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Comerç just passat per aigua…

Un berenar marroquí per llepar-se'n els dits.

Aquest any, la pluja, ens ha fet la guitza a la Festa del Comerç Just i
la Banca Ètica. Estava prevista pel 10 de maig i la vam haver de
posposar pel dissabte següent, 17 de maig. Malauradament, però, a
mig matí es va tornar a posar a ploure, amb la qual cosa vam haver
de suspendre tots els actes programats a l'aire lliure.
Malgrat això, hi va haver una sèrie d'actes que sí que es van poder
celebrar:
Un moment de l'explicació de contes.

> Divendres 10: La projecció del documental “Oro negro”: La lluita
d'una cooperativa d'agricultors de cafè d'Etiòpia davant el poder de
les grans multinacionals i la llei de la globalització i els mercats
internacionals. Si us interessa, el Consell de Cooperació us el pot
deixar en préstec.
> Dissabte 11: El dinar degustació de productes de Comerç Just al
restaurant Tombouctou: va ser una bona oportunitat de conèixer i
assaborir altres productes de Comerç Just.
> Dissabte 17: L'explicació de contes i el berenar marroquí, que es
van realitzar a la Biblioteca -a la Plaça plovia-, i que s'ha convertit
en un dels actes més esperats i amb més afluència de la Festa.
Aprofitem l'oportunitat per agrair a tots els participants la seva
assistència i esperem que ens tornem a trobar l'any vinent. També
volem expressar el nostre agraïment a l'Ajuntament i a tota la gent,
entitats i comerços que heu col·laborat en l'organització de la Festa.
Gràcies i fins a la propera!!!
Consell de Cooperació i Solidaritat de Tona.
Les parades van tenir molta afluència de visitants i curiosos.

La Biblioteca va acollir els contadors
de contes i els entusiastes oients.
Parades de comerç just a la plaça Major
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Avancem... amb la participació
El Pla de Participació Ciutadana - Democràcia participativa de Tona.
Aquest 2008 un dels reptes més importants era l'elaboració del Diagnòstic Comunitari de Tona; per ferho, hem anat fent diferents "audicions" amb persones del poble implicades en àmbits o àrees del poble
(cultura, pagesia, empresa, etc.). Quina és la vostra visió de Tona? Què en penseu? Què us agrada? Què
creieu que hauríem de millorar o canviar? Quines propostes teniu? Són algunes de les preguntes que els
hem fet o que han sorgit durant la conversa.
Els diferents grups motors de Participació Ciutadana -Consell d'infants i joves- també han estat
participant en el Diagnòstic per afegir-hi el punt de vista dels més joves i el 5 de juny, a la Sala de Plens,
van explicar què han descobert, fet i après durant aquest curs a tot el Consistori i a totes aquelles
persones que s'hi van
acostar. Als col·loquis
hi ha participat més de
80 persones. Si
comptem també la
participació d'infants i
joves, hem pogut parlar
i conversar amb unes
250 persones. Us
avancem que, en línies
generals, la gent amb
qui hem parlat té una
Els Consells d'infants i joves a la sala de plens presentant les seves propostes.
visió molt positiva de
Tona, i estan contents
i contentes amb el nostre poble. Tot i això, existeix una mica de preocupació pel creixement sobtat que
hem experimentat i tots els canvis que han suposat, no sols en construcció, sinó sobretot a l'àmbit social.
Algú ens va dir: "Vaig néixer en un poble petit i ara visc en un poble gran”... i aquest canvi de dimensió va
molt més enllà del "totxo". També preocupa la presència encara de recels per fets històrics que van
marcar el poble fa molts anys i es manifesta majoritàriament l’opinió que cal passar pàgina, i mirar cap
endavant. Tots i totes, cadascú des del seu rol -ciutadà, tècnics, polítics- haurem de posar fil a l'agulla
per anar-nos adaptant als nous dies, però mantenint el caliu i la identitat que el fan tal com és.
Moltes gràcies a tots i totes per compartir el vostre temps, i sobretot per compartir la vostra mirada
de Tona. Per tots els que hem pogut gaudir d'aquests espais, que hem estat molts, ha estat molt
enriquidor, i tots i totes podem dir que coneixem molt més Tona, amb els seus matisos i colors.
Ara registrarem i organitzarem la informació i a inicis de curs donarem a conèixer a tothom la mirada
compartida del nostre poble.
Margarida Fité
Tècnica de Participació Ciutadana

M. Rosa Planesas i Colomer
Regidora d'Acció Social i Ciutadania
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Acords de l'últim Ple municipal
Principals acords en el Ple del dia 28 de maig de 2008:
1. Aprovar el conveni urbanístic de l'aparcament de la plaça de l' Ajuntament.
S’aprova per unanimitat el conveni entre l’Ajuntament de Tona i l’empresa Promocions Ausa 2.000 SL per
la construcció d’un aparcament soterrani públic de 56 places a la plaça de l’Ajuntament. L’acord consisteix
en atorgar una major edificabilitat en l’endifici que l’esmentada empresa està construint a la plaça de
l’Ajuntament i plaça Major a canvi de la construcció i cessió d’aquest aparcament a l’Ajuntament. Això
fa que l’obra no tingui cap cost monetari per a l’Ajuntament, i que d’aquí a un parell d’anys puguem gaudir
d’un aparcament públic i cèntric al municipi.
2. Aprovar el resum numèric del padró municipal a 1 de gener de 2008: 7.806 habitants.
Aprovat per unanimitat.
3. Moció de suport a la candidatura dels castells com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat,
de la UNESCO
Aprovat per unanimitat.
4. Adhesió al Correllengua 2008
Aprovat per unanimitat.
5. Moció de rebuig a la construcció d'un aeroport empresarial a la Plana de Vic
Aprovat per unanimitat.
Us recordem us podeu descarregar les actes del plens a www.tona.cat.
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HORARIS D’INTERÈS
Horari d’atenció ciutadana de l’Ajuntament a l’estiu:
De dilluns a divendres de 9 a 14h

Horaris del CAP de Tona
METGE DE FAMÍLIA
DR.TERRICABRAS

DR. ROSSELL

DLL

15 a 21 h

8 a 14 h

DM

8 a 14 h

DC
DJ
DV

DR. ADMETLLA

PEDIATRA

ODONTÒLEG
DR. PIÑOL

DRA. EPELDE

DR. COSTA

DRA. RIFÀ

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 19.15 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 13.10 h

8 a 14 h

15 a 21 h

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

12 a 14 h

8 a 14 h

INFERMERES
T. MIRAMBELL

D. LAFONT

C.BOU

M. PALOU

DLL

15 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

DM

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

DC

8 a 14 h

15 a 20 h

8 a 14 h

DJ

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

DV

8 a 14 h

8 a 14 h

8 a 14 h

M. SEGALES

9 a 13.10 h

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES
14 a 21 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

8 a 14 h

14 a 21 h

15 a 21 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 15 h

8 a 14 h

8 a 14 h

15 a 21 h

9 a 19 h

9 a 15 h

8 a 14 h

8 a 14 h

9 a 13 h

9 a 15 h

URGÈNCIES
Cada dia, de 8 a 21h: tel. 93 887 11 62 (CAP)
Nits de 21 a 8h: telefonar al 061
Cures i extraccions: de les 10 a les 14 h.

9 a 15 h

TELÈFONS D’INTERÈS
Administració

Salut pública

Ajuntament:
93 887 02 01
Serveis Socials
Ext. 105 o 93 812 54 45
CITE (hores convingudes)
93 887 02 01
Creació d’empreses
93 887 02 01
(hores convingudes)
93 881 12 57
Inserció laboral
93 887 02 01
(hores convingudes)
93 881 12 57
Jutjat de Pau
Ext. 122
Participació ciutadana
Ext. 108
Recepció i acollida nouvinguts
Ext. 121
Serveis tècnics d’urbanisme
Ext. 109

Ambulàncies
CAP Tona
Creu Roja
Farmàcia Buxaderas
Farmàcia Vilella

Cultura

Altres

Biblioteca Municipal
Centre d’Interpretació
Camp de les Lloses

93 887 13 95
93 812 52 34

Ensenyament
Aula Oberta/C. Formació Adults
Col.legi PIVE
CEIPEra de Dalt
CEIP El Castell
Escola Bressol La Cuca Fera
Escola Bressol Pa amb Xocolata
Escola d’Hostaleria d’Osona
Fundació Paula Delpuig
(Escola Vedruna)
IES Tona

93 812 46 56
93 887 00 20
93 887 09 01
93 812 59 87
93 812 40 38
93 812 58 48
93 887 08 54
93 812 47 62
93 812 49 47

Esports
Pavelló d'Esports

93 887 18 44

Joventut
Punt Jove (Espai jove)

93 812 42 38

Policia
Policia Local de Tona

Ext. 126/ 639 39 41 01

061
93 887 11 62
93 889 55 55
93 887 02 38
93 887 01 69

Gent gran
Casal d’Avis
Habitatges tutelats
Residència Prat
Residència Prudenci

93 887 08 12
93 887 07 15
93 887 00 18
93 887 00 75

Urgències (bombers, metges i mossos)
112
Agrupació Defensa Forestal
93 813 70 54
(Fontfreda)
Bombers
93 885 10 80
93 886 25 25
Correus
93 812 49 66
Ludoteca
93 812 42 38
Mancomunitat La Plana
93 812 41 67
Mancomunitat
608498 349
(Serveis funeraris)
Mancomunitat
93 812 41 67
(Medi ambient)
Ext 5
Mossos d’Esquadra
93 881 57 00
Parròquia de Sant Andreu
93 812 40 77
Portes del Montseny
93 812 57 12
(inf. turística)
Sorea ( Servei d’aigües)
93 812 44 75
Servei 24h
902 250 370
Atenció al client
902 250 070

Taxis
Roqueta Rent a Car S.L
(Vehicle adaptat)
Miquel Carnicé Cabestany
Josep Casadevall Codina

639 339 495
609 518 635
93 885 39 03
686 195 852

